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Bauer Systeme
Werkplaats-efficiëntie
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      Werkplaats efficiëntie
            

Montagetafels

Bedradingssysteem 

Montageplaat opbouw systeem

Smart Lifter

Opslag- en transportwagen LUT1000

Smart Table

Lengte-aanslag
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Werkplaats efficiency 

Montagetafels

De montagetafel productlijn is ontwikkeld en geoptimaliseerd voor het ergonomische, 
effectieve en tijdbesparende opbouwen en bedraden van montageplaten

Bij de ontwikkeling van de montagetafels heeft Bauer zich laten beïnvloeden door hun 
jarenlange ervaring als schakelkastenbouwer, wat duidelijk terug te zien is in het 
ontwerp!
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Werkplaats efficiency 

Montagetafels

Basic model Montagetafel MT1100-HK
Traploos kantelbaar met handwiel of accu tol
Verstelling onder iedere hoek maakt zittend werken mogelijk
Werkhoogte horizontaal ca 1000 mm.
Verstelbaarheid 0-80 graden
Eenvoudige en variabele bevestiging van
montageplaten door middel van snelspanners
Voor montageplaten tot max. 1100 x 1900 mm 
Maximale belasting 150 kg
4 zwenkwielen met remmen

Opties:
Schakelkast-set 
Verbreding set v horizontaal opspannen 
Draadrol houder met geleider
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Werkplaats efficiency 

Montagetafels

               Advanced model Montagetafel MT1100-M1

         Professional model Montagetafel MT1100-M2
Eenvoudige en variabele bevestiging van
montageplaten door middel van snelspanners
Traploos elektrisch verstelbaar zowel verticaal
als horizontaal door op oplaadbare accu werkende elektromotor
Werkhoogte horizontaal traploos verstelbaar van 800-1100 mm.
Maakt bewerking zittend mogelijk
Oók voor kleine montageplaten 
Onafhankelijk van het elektriciteitsnet
(geen risico op "over de kabel rijden")
Voor montageplaten tot max. 1100 x 1900 mm
Maximale belasting  M1 : 200 kg / M2 : 300 kg.
M2 wordt gemonteerd geleverd

Opties:
Verbreding set voor horizontaal opspannen
Schakelkast-set 
Rollenbaan voor inrijsysteem montageplaten
Draadrol houder met geleider
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Werkplaats efficiency 

Montagetafels
Accesoires 

10006183 Verbredings set 

10006185 Extra span-eenheid boven

10006184 Extra span-eenheid onder

10007464 In/uitrol eenheid (alleen voor type M2!) 
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Werkplaats efficiency 

Montagetafels
Accesoires 

10107550 Houder voor montagesnoer in karton (links) 

10107555 Houder voor montagesnoer in karton (rechs)

10108497 Plateau voor montagesnoer rollen (links)

10108498 Plateau voor montagesnoer rollen (links)

10007128 Draadgeleider

10007130 Draadrol houder (max 15 kg)

10006334 Set voor opspannen wandbehuizingen

10103741 Set voor opspannen kleine montageplaten (AE) 
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Werkplaats efficiency 

Bedradingssysteem
eWorkstation 4.0
Waarom het eWorkSTATION!

Het eWorkSTATION 4.0 is een vrij configureerbaar werkstation voor draadmontage. 
Het station is gebaseerd op een mobiele, in hoogte verstelbare ergonomische 
werktafel met een lade. Met een groot aantal optionele accessoires zoals 
draadkartonhouders, draadrolhouders, opbergplanken, monitorhouders, mini-pc-
houders, prullenbakken, diverse apparatuurdragers (voor printers, snijmachines, 
krimpmachines), stopcontacten en ledverlichting. Het station kan worden 
aangepast aan uw behoeften.

Door toevoeging van een pc, automatische snijmachine, printer, automatische 
krimpmachine en onze quickWIRING-softwaretool, wordt het station een 
werkstation voor gedeeltelijk geautomatiseerde draadproductie.

Zo kan zelfs iemand die geen enkele ervaring heeft tóch foutloos bedraden !

Op de website www.bauersysteme.de kunt u uw tafel helemaal naar wens 
samenstellen

en dan maken wij graag de offerte voor u.
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Werkplaats efficiency 

Bedradingssysteem
eWorkstation 4.0 accesoires

Houders voor:

Draadkarton
Draadrollen
Draadringen
Magazijnbakjes
Schroefmachine / (koffie)bekers
Apparaten zoals adereindhuls-automaten, 
lengtemeet / knip systemen, printers, 
labelautomaten enz.

Overige toebehoren:

Draadgeleiders
Verlichting
Prullebakken
Monitorstandaard
Monitor draaiarm
Toetsenbordhouder
5-voudige wcd
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Werkplaats efficiency 

Bedradingssysteem
Software-Tool quickWIRING

Hét softwaresysteem voor gedeeltelijk geautomatiseerde draadproductie, 
bedrading zonder schakelschema, individuele draadidentificatie en BMK-
printen. De benodigde gegevens kunnen worden geïmporteerd uit een CAE-
systeem, een Excel-lijst of de software-interne editor. Realistische weergave 
van de afzonderlijke draden, inclusief de confectie-stappen en codering.

Functies:

Productiemethode instelbaar voor leken en experts 
Automatisch knippen van draden
Enkele draad afdrukken
BMK afdrukken
Handmatig aanmaken van bedradingslijsten
Interface naar CAE-systemen
Weergave van productiestatus
Vrij instelbare filteropties
Bewerkbare productiegegevens
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Werkplaats efficiency 

          Montageplaat-opbouw systeem
Eenvoudig, snel, systematisch

De "Montageplaat Montage set MPAS 39" is een montageplaat-montage systeem 
voor professionals. De doordachte set wordt niet alleen gebruikt bij het opbouwen 
van montageplaten, maar is ook geschikt voor het uitbreiden en opbouwen van 
volledig bedraadde schakelkasten. De meegeleverde aanslagen worden door 
middel van geïntegreerde magneten op de montageplaat bevestigd. Dankzij deze 
onafhankelijke houder kan de plaat verticaal of horizontaal worden opgesteld. 
Kabelgoten of DIN-rails worden direct op de aanslagen geplaatst en kunnen direct 
worden bevestigd. Het moeizame meten, tijdrovend haaks positioneren en 
aftekenen is niet nodig. Het is niet meer nodig om de markeringen te verwijderen 
en de montageplaat te reinigen. De bedradingskokers worden op het systeem 
geplaatst. De DIN-rails worden door de U-vormige openingen in de aanslagen 
vastgezet en kunnen direct worden bevestigd. Op deze manier wordt de complete 
montageplaat systematis ch veld v oor veld opgebouwd.
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Smart Lifter
Slim omgaan met zware en grote schakelkasten

Bij de ontwikkeling van de smartLifters hebben we onze jarenlange ervaring als 
schakelapparatuurfabrikant meegenomen.

Kenmerken:

Eenvoudige en variabele instelling van de schakelkastbreedte en het basistype 
door verstelbare vorkgeleiders. De smartLifters zijn traploos verstelbaar tot een 
hoogte van 230 mm met een handslinger. Minimale benodigde ruimte wanneer 
"niet in gebruik". Voor schakelkasten en schakelkastcombinaties tot max. (B x H 
x D) 4800 x 2200 x 600 mm. Maximale belasting 1800 kg. Schakelkasttransport 
mogelijk in de kleinste ruimtes. Parkeerrem 
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Smart Table

smartTable = Tafel + steekwagen in één!

Nooit meer zonder!

U kent het wel: u stelt een systeem in bedrijf, voor onderhoud of 
programmering bij uw klant. Van de parkeerplaats tot aan de poort tobben met 
koffers, tassen en laptops die je heen en weer sjouwt over het fabrieksterrein 
en door de productiehallen. Eén keer heen en weer lopen is meestal niet 
genoeg. Bij aankomst op de werkplek is er geen of onvoldoende ruimte voor 

Is gemaakt van roestvaststaal (voedingsmiddelen industrie !) en meet ingeklapt 
1000x610x85 mm. Gewicht 20 kg. Wordt geleverd met hoogwaardige kruk en 
spanbanden voor koffers enz.
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Opslag- en transportwagen LUT1000
Eenvoudig, flexibel, opgeruimd !

De opberg- en transportwagen is geschikt voor 
het opbergen en vervoeren van montageplaten, 
schakelkastdeuren, zijdelen, achterwanden en 
nog veel meer.

U kent waarschijnlijk het probleem:

Voordat u begint met het bedraden en monteren 
van een schakelkast, moet deze eerst in zijn 
afzonderlijke delen worden gedemonteerd. 
Deuren verwijderen, montageplaat verwijderen, 
markeren, bewerken, etc.

Nu moeten er uitsparingen komen voor een 
ventilator en een paneel in de deur. Maar waar is 
de deur? Aan de achterkant van het magazijn, 
natuurlijk, achter vier andere deuren, leunend 

Toen ik de deur ertussenuit trok, kwam er een 
flinke kras op de deur. Met de LUT1000 opberg-
en transportwagen is dit probleem verleden tijd. 

Plaats uw deuren en montageplaten comfortabel 
tussen de in hoogte verstelbare houders.

Om krassen op het lakoppervlak van uw gelakte 
deuren te voorkomen, zijn de houders 
gepoedercoat.

De LUT1000 heeft vier zwenkwielen met rem, waardoor u de deuren en 
montageplaten gemakkelijk direct uit uw schakelkast kunt pakken of monteren, 
zodat er een einde komt aan het slepen van zware elementen.

De houders staan 100 mm uit elkaar en zijn verdeeld in 8 vakken.

Zo biedt de LUT1000 niet alleen voldoende ruimte voor deuren, zijwanden en nog 
veel meer, maar ook voor montageplaten die al zijn voorzien van kabelgoten en 
DIN-rails.

Beide compartimentenrekken zijn in hoogte verstelbaar zodat u de LUT1000 kunt 
aanpassen aan uw omstandigheden. Afmetingen: 1500 x 1000 x 1000 mm 
(HxBxD). Draagvermogen: max. 500 kg
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             Verrijdbare montagewagen 

 
Verrijdbare ergonomische montage-standaard voor montageplaten van 
besturingspanelen, montage rekken voor verdeelkasten enzovoorts enzovoorts. 

 
Deze verrijdbare ergonomische montage-standaard maakt uw leven een stuk prettiger ! 

 

 Niet meer voorovergebogen werken ! 
 In hoogte verstelbaar 
 Verrijdbaar 
 Geremde wielen 
 Achterzijde optimaal bereikbaar ! 
 Bord voor materialen 
 Zeer solide uitvoering 
 Kwaliteits coating 
 BxDxH 120x65x164 cm. 
 Aanpassingen mogelijk op aanvraag   

 

Type JTEJ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


